Termo de Ciência de Risco
[nome do inv estidor], inscrito no CPF/MF sob o nº [-], residente e domiciliado na [endereço do investidor]
(“Investidor”), vem por meio do presente termo de ciência de risco (“Termo de Ciência de Risco”) declarar,
para os devidos fins, nos termos do artigo 19, inciso IV e alíneas da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 588, de 2017, que, ao investir por meio da plataforma eletrônica de investimento
participativo operada por CONFIANCE INVEST P LATAFOR MA DE INVESTIMENTOS LTDA , sociedade
empresária limitada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”)
sob o nº 29.036.516/0001-78, com sede na Av. Rio Branco, 115/2001 (“Confiance Inv est”), disponível
em “www.confianceinvest.com.br” (“Plataforma Confiance Invest”), e especificamente na oferta pública de
distribuição de valores mobiliários dispensada de registro (“Oferta”) realizada por [razão social da
emissora], sociedade [limitada/anônima], com sede na [endereço da emissora], inscrita no CNPJ sob nº [] (“Sociedade Investida”), obteve acesso e compreendeu todas as informações e regulamentos a ele
disponibilizados relativos à Oferta definidos pela CVM e tem ciência dos seguintes alertas de risco de cunho
exemplificativo, não taxativo, a seguir pormenorizados:
(A) da possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da Sociedade
Investida
(B) dependendo do tipo societário da Sociedade Investida, a condição de sócio pode acarretar risco ao
patrimônio pessoal do Investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser
reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras;
(C) dos riscos associados à detenção de posição minoritária na Sociedade Investida, considerando a
influência que os seus controladores possam vir a exercer em eventos corporativos como a emissão
adicional de valores mobiliários, alienação do controle ou de ativos, e transações com partes relacionadas,
de que ficará submetido às decisões dos administradores da Sociedade Investida que conduzirão os seus
negócios sociais;
(D) do risco de crédito da Sociedade Investida, quando da emissão de títulos representativos de dívida, que
poderá não cumprir com o pagamento do crédito em virtude de eventual recuperação judicial ou falência,
outros regimes de insolvência, como
ausência de recursos para pagamento,
ou inadimplência;
(E) do risco associado às dificuldades que possa enfrentar para vender os valores mobiliários da Sociedade
Investida não registrada na CVM, os quais não são admitidos à negociação em mercados regulamentados;
(F) a Sociedade Investida não é sociedade registrada perante a CVM, portanto, não se submeterá à
obrigatoriedade de prestação de informações periódicas e demais obrigações. Portanto, o Investidor
entende e aceita que após a finalização da Oferta, há o risco de a Sociedade Investida não apresentar as
informações contínuas relativas ao negócio de forma transparente aos Investidores, conforme se
comprometeu a fazer, no âmbito da oferta, por meio da Plataforma Confiance Invest, escolhendo os
indicadores de performance que reportaria com determinada frequência (no máximo, a cada 6 meses); e
(G) de que não existe obrigação, definida em lei ou regulamentação, da Sociedade Investida que não seja
constituída como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.
[cidade] – [estado], [data].
_________________________________________
[Nome do Investidor]

